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                 Zondag 12 december 2021 
Bij deze dienst 

Het is vandaag de 3e zondag in de Adventtijd. We lezen opnieuw een gedeelte uit het grote Adventshoofdstuk Lucas 1, dit keer over 
het bezoek en de ontmoeting van Maria en Elisabeth, waarin reeds de kiem van komende vreugde opschiet. Het geplande 
avondmaal is komen te vervallen in verband met corona, gelijk op met  Almenum en de Spiker. We hopen niettemin op een goede 
dienst met elkaar. De zonneboog van de liturgische schikking en het plakboek van Luther vertellen ons elk ook een verhaal. Genoeg 
om over na te denken en ons over te verwonderen. ‘Midden in de winternacht gaat de hemel open…’ 
 Graag een goede dienst gewenst, in de kerk, thuis, elders of op een later tijdstip met de dienst verbonden via de livestream. 
 
Zondag 12 december Voorganger ds. Teunard van der Linden  - 3e Adventszondag 
Liturg. kleur paars Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio 
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel ; diaken :  Anne van der Tuin ; organist: Otto Roelofsen 
Lector   Jaap van der Meulen;  Schriftlezing: Lucas 1 : 39 – 56 
Kindernevendienst:  Ymkje Broersma     /    Oppasdienst: : Carla Ozinga   
Collecte:   Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda 
Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.  
Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente 
Harlingen-Midlum.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
mw. Janneke Switynk- Hakkers, ( fam. S. Switynk, zal de bloemen bezorgen) 
mw. T. Attema,-Brunia, 
( het is een jaar geleden dat bij de fam. Switynk en de fam. Attema hun echtgenoot  en vader is overleden).  
De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.  
Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Berichten van overlijden 
– Vrijdag 3 december overleed in de leeftijd van 82 jaar mevr. Gerrie Vellinga-Arendsen. Mevr. Vellinga woonde tezamen 
 met haar man in Harlingen. Afgelopen donderdag werd in kleine kring afscheid genomen en volgde de begrafenis 
 op de natuurbegraafplaats te Vorden. 
– Zondag 5 december is overleden mevr. Corrie Boutsma-Struiksma in de leeftijd van 84 jaar. Mevr. Boutsma woonde in de 
 Spiker waar zij ook is overleden. Afgelopen vrijdag was de afscheidsdienst en de crematie in Andringastate. 

– Op vrijdag 10 december is overleden mevr. Maria Theresia Feikema-Bambach in de leeftijd van 92 jaar. 
Mevr. Feikema woonde in Harlingen. Woensdag 15 december om 10.00 uur is de afscheidsdienst in Herlinghe 
met aansluitend de begrafenis. 

Wij wensen de fam. Vellinga , de fam. Boutsma  en de fam. Feikema heel veel sterkte en Gods Nabijheid in deze moeilijke tijd.  
  
Meeleven 

- Dhr. K. van der Bij verbleef deze week enige tijd in het ziekenhuis in Sneek. Wij leven mee met Klaas en zijn vrouw Folkje, 
bij de zorg die nodig is. 

- Wij leven ook mee met Siebe en Marie Bijlsma. Siebe is uitbehandeld, maar maakt het naar omstandigheden goed en is 
blij met elke dag. 

- Dhr. Bauke van der Ploeg moet, als alles goed gaat, a.s. vrijdag opnieuw een ablatie ondergaan.  
Wij wensen alle zieken en ook degenen die rouw dragen kracht en sterkte toe.  

Bedankt: 
Heel hartelijk dank voor de bloemen die onze moeder, mevrouw J. Horrel-Zondervan, zondag 5 december van de gemeente mocht 
ontvangen. Het was de dag waarop onze vader vorig jaar aan corona overleed. We waarderen de aandacht en de betrokkenheid 
van de gemeente heel erg en zijn blij dat onze moeder weer in Harlingen woont. In de Spiker zetten de medewerkers zich in deze 
moeilijke corona tijd enorm in om alle bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen en een thuis gevoel te geven.  
We wensen u allen heel mooie feestdagen toe.   Vriendelijke groet, Wietske en Corrie Horrel.  

http://www.pg-harlingen.nl/
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3e advent liturgische schikking. Lucas 3 vers 7-18: 
 Wie twee stel onderkleren heeft , moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen Lucas 3 vers 11) 
Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, een komend 
oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de 
aanwezigen: Wat betekent dit concreet, wat moeten we er mee doen? Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel 
onderkleren, dan geef je één daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen 
luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om 
een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt. Als je veel hebt… deel 
dan met de ander.  
In de schikking hebben we tussen de zonnestralen korenaren geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt. Vóór de opgaande 
zon ligt een zelfgemaakt challah-brood.  Dit is een traditioneel gevlochten  brood, bestrooid met sesamzaakjes,  dat gegeten wordt 
op de sabbat. De tekst bij de schikking: deel me elkaar het brood, Het leven…….in het volle licht. 
 
Overdenking :     ‘Leer mij uw weg, dat ik in uw waarheid wandel’, Psalm 86:11 
 
Wij mensen van vandaag hebben minder op met woorden als ‘waarheid’ dan vorige generaties, al helemaal als er een bepalend 
lidwoord voorstaat. Wie kent en spreekt de waarheid? Het lijkt een abstract begrip geworden in een snel veranderende wereld, met 
een overkill aan informatie, praatprogramma’s en discussieplatforms. We zeggen tegenwoordig eerder: iedereen vertegenwoordigt 
iets van de waarheid. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Polderen dus.  
In de kerk blijven we van (de) waarheid spreken. Niet meer in dogmatische preken met drie punten, maar op nieuwe wijze. 
Dynamisch. Zoals het Johannesevangelie al zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware weg ten leven.  
De waarheid is een weg, en die weg kun je en moet je (blijven) bewandelen, wil je de waarheid niet verliezen.  
Jezus Christus is Gods waarheid in persoon.  
Psalm 86 spreekt ook niet abstract over (de) waarheid, maar over ‘uw waarheid’: zij komt van gene zijde, door Gods Woord en 
Geest en in liederen en gebeden tot ons. Wij mogen er met blijdschap en vertrouwen in wandelen, ons leven lang.  
Dus niet hollen en niet stilstaan. De adem van het gebed geeft leven, lucht en ruimte:  
Leer mij uw weg, dat ik in uw waarheid wandel. Het is een oefening in geestelijk leven, in nieuw leren denken, in anders leren 
oordelen. Gods waarheid is barmhartig. Daarom kun je er in wandelen. Zijn waarheid en gerechtigheid scheppen een nieuwe ruimte 
van geborgenheid, vreugde en vertrouwen. Daarbij mogen wij in deze tijd van Advent opademen.  
We zetten de waarheid niet overboord en relativeren haar niet. We mogen, vast gegrond en geworteld in de liefde van God, zijn weg 
bewandelen: de ware weg ten leven, die Jezus Christus is.  
Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Daarom maar vaak blijven zingen, het Kerstfeest tegemoet:  

Kom, Geest van God, maak onze harten open;  
dat Christus in ons woning vindt. (Lied 333)  

                                                                                                              Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Agenda: 
Tot  en met zondag 19 december 2021 worden er na 17.00 uur geen vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. 

• in Almenum vervalt de Gesprekskring d.d. 16 december a.s. 

• De Avondmaalsdienst in Almenum en de Spiker d.d. zondag 12 december komt te vervallen  

• maandag 13 december gaat het brei – café niet door 

• De open koffie ochtend  a.s dinsdag 14 december gaat niet door; 

• Samen aan Tafel  eetgroep op woensdag 15 december gaat niet door 

• De Lessons en Carols op 19 december komen te vervallen;  
 
Zondag 19 december 9.30 uur Grote Kerk Voorganger ds. mw. Rinske Nijendijk-Cnossen, 4e Adventszondag 
ouderling van dienst: Harmen Bloemhof, lector Corina van der Meulen, organist Sjouke Bruining 
 
Het doorgaan van deze diensten zijn wel weer met striktere toepassing van een aantal Coronaregels: 
– Handen ontsmetten 
– 1,5 m. afstand houden, de gehele ruimte van de kerk gebruiken, ook de galerijen; 
– Tijdens verplaatsen mondkapjes op 
– Zacht meezingen 
– Geen handen schudden, predikant-ouderling, predikant- gemeenteleden (bij de uitgang) 
– Per dienst zijn er weer twee coördinatoren. 
– Er is geen koffiedrinken na de dienst. 
 
U hoeft zich nog niet op te geven als u naar de kerk komt. Wel verwachten wij uiteraard dat mensen thuisblijven die klachten 
/mogelijk klachten hebben. Als u zich niet fit voelt, blijf thuis en vier de dienst mee via de livestream. www.pg-harlingen.nl 

http://www.pg-harlingen.nl/

